Kidsclub Park het Plateau inschrijﬀormulier
Super leuk dat je lid wordt van de kidsclub van Park het Plateau.
Vul je gegevens in op onderstaand formulier. Je bent niet meteen ‘verplicht’ lid. Je
kunt altijd eerst 1 keer vrijblijvend komen meedoen voordat je besluit lid te worden.
Vul hieronder de persoonlijke gegevens in
Voornaam:

Voorletters

Achternaam

Adres

Postcode

Plaats

Telefoon vast

Telefoon mobiel

Mobiel
nummer

Email adres

Geslacht

Jongen / Meisje

Geboortedatum

Contactgegevens ouder(s)/verzorger(s) 1
Naam

Telefoon

Email adres

Contactgegevens ouder(s)/verzorger(s
Naam

Telefoon

Email adres
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Betalingsgegevens
De eerste opkomst is dus gratis en daarna kost een abonnement €40,- per maand. We
bereiden op dit moment een ‘jaar-rond’ programma voor en hopen dat uw kids zich
steeds blijven verheugen op de woensdagmiddag kidsclub bij Park het Plateau.
Mogelijk dat we in de loop van de zomer overgaan tot automatisch incasso. We
houden u hierover op de hoogte. Voor nu vragen we u na de eerste proefdag daarna
per pin af te rekenen aan de kassa voor de komende maand. U krijgt daar een
betaalbewijs van.
* Kan later ingevuld worden
Rekeningnummer (IBAN)*

Identificatie (BIC)*

Ten name van*

Handtekening*

Plaats en datum*

Gegevens incassant
Naam: Park het Plateau
Adres: Ganzepool 17
Postcode: 6443 WZ
Woonplaats: Brunssum
Land: Nederland
ID:
Kenmerk:
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Beeldmateriaal
Via onze website en social media kanalen houden we iedereen graag op de hoogte van
onze activiteiten. Hiervoor maken we gebruik van foto’s en video’s. Ik heb geen
bezwaar tegen het plaatsen van foto’s en video’s waarop ik mogelijk te zien ben

Ondertekening
Door ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden
en de klimregels en bereidverklaring die te vinden zijn op de website:
www.parkhetplateau.nl
Tevens geeft u toestemming aan Park het Plateau om een doorlopende incassoopdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven
wegens lidmaatschap en verder uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening
af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Park het Plateau. Als u het niet eens
bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor contact op
met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. We houden rekening met de
privacywetgeving, behandelen uw gegevens vertrouwelijk en maken er in het geheel
geen gebruik van voor andere doeleinden.
Bedankt voor je aanmelding!

Naam

Handtekening

Plaats / Datum
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